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ATA 4 - DE ENCERRAMENTO DE REGISTRO DE CHAPAS - CRT-01  

  
Aos oito dias de dezembro de 2018, às 09h00min, no endereço SCS Quadra 02, Bloco 

D, 9º andar, Edifício Oscar Niemeyer, CEP: 70.316-900, Brasília-DF, sala reservada para a 

Comissão Eleitoral Regional – CER, reuniu-se a Comissão Eleitoral Regional – CRT-01, 

Presentes os membros o Técnico em Edificações Fabrício Ferreira Costa - Coordenador, 

Técnico em Edificações Francisco - membro e Técnico em Telecomunicações Pedro Paulo 

Oliveira Silva - membro, a reunião foi aberta pela Coordenação Eleitoral Regional o Técnico 

Industrial Fabrício Ferreira Costa, com a pauta do cumprimento do artigo 30 do Regulamento 

Eleitoral, esta comissão recebeu por e-mail do técnico industrial em edificações, 

telecomunicações e eletrotécnica Osnide Sousa Amaral, 1) “considerando a presente Chapa 

n° 01 – LIBERDADE E TRABALHO.... LUIS ROBERTO DIAS, CREA N° - 25073/4-GO – RNP 

N° 1000745430, REGULAR, é profissional técnico de 3° grau do sistema Confea/Crea, 

REGIDO PELA Lei Federal n° 5.194/66, MEMBRO ATIVO DO Conselho Fiscal do Clube de 

Engenharia do Estado de Goiás, com o título de ENGENHEIRO AGRIMENSOR e atuante no 

sistema Confea/Crea exercendo, dentre outras atividades, a atividade de palestrante”; 1.1) foi 

apresentado a Certidão de Registro e Quitação fornecida pelo CREA e também Certidão de 

Registro e Quitação n° 20181101, emitida pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais, 

Art. 24, item V do regimento eleitoral, foi enviada com sua total regularidade 

descaracterizando o pedido de impugnação; 1.2) que a prova de 

desincompatibilização/licença não foi enviada pelo fato de que os membros da chapa não 

ocupar cargo público, ou seja, desnecessário apresentar o pedido de desincompatibilização 

conforme as exigências constantes do Art. 24, item VI do regimento eleitoral, assim 

descaracterizando o pedido de impugnação. 1.3) o Clube de Engenharia do Estado de Goiás 

é entidade privada, onde é mantida pelos sócios. Não está previsto no Regulamento Eleitoral, 

o licenciamento de cargos em entidades privadas ou cargos da vida social e particulares dos 

candidatos dos CRTs, como exemplo: síndicos, diretoria de clubes, associações de bairros, 

e outras privadas. 2) “considerando que o indicado para vice-presidente na chapa 01- 
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LIBERDADE E TRABALHO, MARCELO ARTINS GUIMARAES E SILVA, RNP N° 

120035280, é profissional técnico de 3° grau do sistema Confea/Crea, regido pela Lei Federal 

n° 5.194/66, com o título de ENGENHEIRO CIVIL, Crea-GO”; 2.1) foi apresentado a Certidão 

de Registro e Quitação fornecida pelo CREA e também Certidão de Registro e Quitação n° 

20181102, emitida pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Art. 24, item V do 

regimento eleitoral, foi enviada com sua total regularidade descaracterizando o pedido de 

impugnação; 3) “considerando que a presidente na chapa n° 02 - OROMAI, CLAUDIANE 

SANTOS DA COSTA, RNP N° 2008830861, é profissional técnica de 3° grau do sistema 

Confea/Crea, regido pela Lei Federal n° 5.194/66, com o título de ENGENHEIRA CIVIL, Crea-

RJ”; 3.1) foi apresentado a Certidão de Registro e Quitação fornecida pelo CREA, por não 

atender o artigo 22, Inciso II, primeira parte combinado com o Inciso V do mesmo artigo do 

Regulamento Eleitoral, por não ter o seu registro no CFT, não atende a condição de 

elegibilidade, ressaltamos “o profissional como Técnico Industrial, desde 27 de março de 

2018, nos termos da lei 13.639/2018, deve ter seu registro cadastrado no conjunto CFT/CRT 

para requerer a condição de candidata ao cargo pleiteado. Observamos ainda que as 

condições de elegibilidade do artigo 22, inciso II do Regulamento Eleitoral RE, são duas: ser 

profissional registrado como Técnico Industrial, repisar-se no CFT/CRT (lei 13.639/2018) e 

devidamente ser quites com o CFT/CRT especificamente este ano, dado a migração entre os 

órgãos fiscalizadores, também no sistema CONFEA/CREA. O fato da profissional possui título 

de engenheiro e não está registrado no Conselho Federal de Técnicos Industriais – CFT, mas 

apenas no sistema CONFEA/CREA impede sua condição de elegibilidade, visto que sem 

registro no órgão de classe no qual pretende dirigir, não é possível ser elegível. A comissão 

decidiu que a que a candidata à presidência CLAUDIANE SANTOS DA COSTA, CHAPA 02 

- OROMAI não está apta ao pleito. 4) “considerando que o candidato a presidente indicado 

na chapa n° 03 – NOVO HORIZONTE PARA OS TÉCNICOS, João Paulo de Almeida 

Pontes não possui registro no sistema Confea/Crea, após verificação do sítio do Confea dia 

03/12/2018”; 4.1) foi apresentado a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física n° NET-

000031576 fornecida pelo CREA-RO em 20 de Fevereiro de 2018 com validade até 
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31/12/2018, conforme apresentado pela CHAPA 03, na entrega dos documentos para a sua 

inscrição, pelo Art. 24, item V do regimento eleitoral, foi enviada com sua total regularidade 

descaracterizando o pedido de impugnação sobre esta impugnação. 5) “considerando que o 

candidato indicado para diretor administrativo na chapa n° 03, Rogério Ramos de Oliveira, 

RNP n° 2601380047, CREA SP, é profissional técnico de 3° grau do sistema Confea/Crea, 

regido pela Lei Federal n° 5.194/66, com o título de ENGENHEIRO AGRÔNOMO”; 5.1) foi 

apresentado a Certidão de Registro e Quitação fornecida pelo CREA n° NET-000031599, por 

não atender o artigo 22, Inciso II, primeira parte combinado com o Inciso V do mesmo artigo 

do Regulamento Eleitoral, por não ter o seu registro no CFT, não atende a condição de 

elegibilidade, ressaltamos “o profissional como Técnico Industrial, desde 27 de março de 

2018, nos termos da lei 13.639/2018, deve ter seu registro cadastrado no conjunto CFT/CRT 

para requerer a condição de candidata ao cargo pleiteado. Observamos ainda que as 

condições de elegibilidade do artigo 22, inciso II do Regulamento Eleitoral RE, são duas: ser 

profissional registrado como Técnico Industrial, repisar-se no CFT/CRT (lei 13.639/2018) e 

devidamente ser quites com o CFT/CRT especificamente este ano, dado a migração entre os 

órgãos fiscalizadores, também no sistema CONFEA/CREA. O fato da profissional possui título 

de engenheiro e não está registrado no Conselho Federal de Técnicos Industriais – CFT, mas 

apenas no sistema CONFEA/CREA impede sua condição de elegibilidade, visto que sem 

registro no órgão de classe no qual pretende dirigir, não é possível ser elegível. A comissão 

decidiu que o candidato à Diretor Administrativo ROGÉRIO RAMOS DE OLIVEIRA, CHAPA 

03 – NOVO HORIZONTE PARA OS TÉCNICOS, não está apta ao pleito. 6) “considerando 

que o indicado para diretor financeiro na chapa n° 03, Adilson Luiz Facco, RNP n° 

2306488312, CREA RO, é profissional técnico de 3° grau do sistema Confea/Crea, regido 

pela Lei Federal n° 5.194/66, com o título de ENGENHEIRO CIVIL”; 6.1) foi apresentado a 

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física, fornecida pelo CREA-RO em 21 de Fevereiro 

de 2018 com validade até 31/12/2018, conforme apresentado pela Chapa 03, na entrega dos 

documentos para a sua inscrição, por não atender o artigo 22, Inciso II, primeira parte 

combinado com o Inciso V do mesmo artigo do Regulamento Eleitoral, por não ter o seu 
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registro no CFT, não atende a condição de elegibilidade, ressaltamos “o profissional como 

Técnico Industrial, desde 27 de março de 2018, nos termos da lei 13.639/2018, deve ter seu 

registro cadastrado no conjunto CFT/CRT para requerer a condição de candidata ao cargo 

pleiteado. Observamos ainda que as condições de elegibilidade do artigo 22, inciso II do 

Regulamento Eleitoral RE, são duas: ser profissional registrado como Técnico Industrial, 

repisar-se no CFT/CRT (lei 13.639/2018) e devidamente ser quites com o CFT/CRT 

especificamente este ano, dado a migração entre os órgãos fiscalizadores, também no 

sistema  

CONFEA/CREA. O fato da profissional possui titula de engenheira e não está 

registrado no Conselho Federal de Técnicos Industriais – CFT, mas apenas no sistema 

CONFEA/CREA impede sua condição de elegibilidade, visto que sem registro no órgão de 

classe no qual pretende dirigir, não é possível ser elegível. A comissão decidiu que o 

candidato à Diretor Financeiro ADILSON LUIZ FACCO, CHAPA 03 – NOVO HORIZONTE 

PARA OS TÉCNICOS não está apta ao pleito. 7) “considerando que o indicado para diretor 

financeiro na chapa n° 04 - COMPROMISSO, Ronaldo Ferreira dos Santos, RNP n° 

1706355470, Crea-PR, com seu registro cancelado no sistema Confea/Crea por falta de 

anuidade”; 7.1) foi apresentado a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física, fornecida 

pelo CREA-DF em 29 de novembro de 2018 com validade até 31/03/2019, conforme 

apresentado pela Chapa 04, na entrega dos documentos para a sua inscrição, por não 

atender o artigo 22, Inciso II, primeira parte combinado com o Inciso V do mesmo artigo do 

Regulamento Eleitoral, por não ter o seu registro no CFT, não atende a condição de 

elegibilidade, ressaltamos “o profissional como Técnico Industrial, desde 27 de março de 

2018, nos termos da lei 13.639/2018, deve ter seu registro cadastrado no conjunto CFT/CRT 

para requerer a condição de candidata ao cargo pleiteado. Observamos ainda que as 

condições de elegibilidade do artigo 22, inciso II do Regulamento Eleitoral RE, são duas: ser 

profissional registrado como Técnico Industrial, repisar-se no CFT/CRT (lei 13.639/2018) e 

devidamente ser quites com o CFT/CRT especificamente este ano, dado a migração entre os 

órgãos fiscalizadores, também no sistema CONFEA/CREA. A comissão decidiu que o 
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candidato à Diretor Financeiro RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, CHAPA 04 – 

COMPROMISSO está apta ao pleito. Após análise da impugnação e contestação essa 

comissão entendeu, a luz do regulamento, que a impugnação não está fundamentada nos 

itens V e VI, do artigo 24, por esta razão e fundamentos acima a CER-01 decidiu pelo 

INDEFERMIENTO EM PARTES do pedido do Técnico Industrial Osnide Sousa Amaral, será 

acatado conforme análise das irregularidades já identificadas pela comissão, o registro das 

chapas: CHAPA 01 – LIBERDADE E TRABALHO e CHAPA 04 – COMPROMISSO estão  

DEFERIDAS e o registro das Chapas: CHAPA 02 – OROMAI e CHAPA 03 – NOVO 

HORIZONTE PARA OS TÉCNICOS estão indeferidas. Para constar, eu Fabrício Ferreira 

Costa, lavrei o presente ATA as 17h00mim, que, depois de lida e aprovada, será assinada 

por mim, e pelos demais membros da CER, para que produzam os efeitos legais. 

 
 
 

Fabrício Ferreira Costa 
Coordenador CER-DF 

 
 
 

 

  
  

 


